
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2019. július (2019/3) 

Meghívó a településünket is érintő SICTA Kft. kapacitásbővítésével kapcsolatos  

hatósági közmeghallgatásra  
Arnót Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk településünk lakosságát, Önt is a 2019. július 

18-án (csütörtök) 16.00 órától megrendezendő, a Felsőzsolcai Ipari Parkban működő  SICTA Kft. 

kapacitásbővítésével kapcsolatos hatósági közmeghallgatásra. Helyszín: Arnót, általános iskola aulája. 

2019. július 19-én (péntek) 14.00 órától a Felsőzsolcai Sportcsarnokban (Felsőzsolca, Sport utca 2.) is 

közmeghallgatást tart a hatóság. 

A lakossági közmeghallgatások szervezője és szakmai lebonyolítója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. Az arnóti fórum 

megtartását  önkormányzatunk is kezdeményezte, tekintettel az elmúlt időszak történéseire.  

A hatósági közlemény teljes anyaga önkormányzatunk honlapján (www.arnot.hu), továbbá a facebook oldalán 

(Arnót Önkormányzata) olvasható. 

A SICTA Kft. a kibocsátója a településünkön bő két éve érezhető kellemetlen, szúrós szaghatásnak. Lakossági és 

önkormányzati nyomásra a cég időközben kiépítette azt a két műszaki megoldást (aminleválasztó és ozmotikus 

kapu), amellyel az előírásoknak megfelelő üzemmód mellett megakadályozható (lenne) a szag beáramlása 

településünkre. Az előírások be nem tartása miatt a közelmúltban a hatóság pénzbírsággal sújtotta a céget, a 

további kötelezések előírása mellett. Összefogva az arnóti környezetvédő egyesülettel és az érintett lakosokkal a 

műszaki berendezések kiépítését kemény küzdelem árán már elértük. A következő időszak feladata annak elérése, 

hogy a cég a két technológiát az előírásoknak megfelelően működtesse.  

A kapacitásbővítés terve ellen önkormányzatunk minden rendelkezésére álló fórumon, jogi eszközzel tiltakozott 

és ezt teszi a jövőben is. Kérjük, követeljük a cég bővítési kérelmének hatóság általi elutasítását! A küzdelmet 

addig folytatjuk, amíg egyetlen arnóti is panaszkodik a cég ellen, amíg el nem érjük a teljes és végleges 

szagmentességet. Ahogy sikerült kiépíttetnünk a berendezéseket, ugyanígy előbb-utóbb elérjük a zavaró hatás 

megszűntetését is! 

 

Fiatalok, jelentkezzetek a július 23-ai ingyenes egri és szilvásváradi kirándulásra! 
Önkormányzatunk egy megnyert EU-s pályázat keretében egy fiataloknak szánt kirándulást szervez 2019. július 

23-án, kedden Eger-Szilvásvárad útvonallal. Egerben a vár közös megnézése mellett meglátogatjuk a bazilikát és 

valamennyi történelmi felekezet helyi templomát is. Szilvásváradon kisvonattal felmegyünk a Szalajka-völgybe, 

visszafelé gyalogtúra keretében jövünk. Az étkezést szendvicsekkel oldjuk meg a pályázati forrás terhére. 

A szintén pályázatból finanszírozott ingyenes külön busz 23-án reggel 7.30 órakor indul az iskolánk előtti 

parkolóból. Az Arnótra való hazaérkezés este 6-7 óra felé várható. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, 

jelenkezni július 18-ig, csütörtökig lehet Kovács Dávid munkatársunknál, a 200-560-as telefonszámon, valamint 

az arnot@arnot.hu e-mail címen. 12 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. 

 

Arnót ad otthont az I. Regionális Polgárőr Napnak augusztus 3-án 

A programokra várjuk településünk lakosságát is 
A megyei polgárőrszövetség és településünk önkormányzata rendezésében  az  Arnóti Polgárőr és Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület támogatásával az I. Regionális Polgárőr Nap községünkben kerül megtartásra. A Polgárőr 

Napon Miskolc és öt járás polgárőr szervezetei vesznek részt, várhatóan több száz fővel.  

A délelőtt 10 órakor, az iskola udvarán és a sportpályán kezdődő programban egyebek mellett a Miskolci 

Ebnevelde kutyás bemutatója (11 órától), Kertész Ricsi „Ricsi fiú” humorista fellépése (12 órai kezdéssel), 

rendőrségi bemutató és  sportversenyek szerepelnek. 

A rendezvényre tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát is.   

Mivel az érkező vendégek parkolását csak a környező utcákban tudjuk megoldani, ezúton is kérjük megértésüket 

az esetleges közlekedési nehézségekért.  

 

Fiatalok ingyenes kirándulása Budapestre - Várjuk a jelentkezőket 
Önkormányzatunk egy megnyert EU-s pályázat keretében fiataloknak, a 12 és 25 év közötti korosztálynak szánt 

budapesti kirándulást szervez 2019. augusztus 7-én, szerdán. Program: Országház megtekintése, idegenvezetővel 

– látogatás a Csodák Palotájába – séta a budai várban, a várkertbazárban. Az étkezést szendvicsekkel oldjuk meg 

a pályázati forrás terhére. A szintén ingyenes 49 személyes különbusz augusztus 7-én reggel 7.00 órakor indul az 

iskolánk előtti parkolóból. Az Arnótra való hazaérkezés a koraesti órákban várható. A részvétel teljesen ingyenes. 

Várjuk a jelentkezőket településünk fiataljai közül.  A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelenkezni július 

26-ig, péntekig lehet Kovács Dávid munkatársunknál, a 200-560-as telefonszámon, valamint az arnot@arnot.hu e-

mail címen. 



Az új, augusztus 20–ai emlékoszlop, és a Szent István szobor átadása  
2019. augusztus 20-án két ünnepségre is várjuk lakosainkat. 

Délután 2 órakor a katolikus templom előtt kerül felavatásra az a szép Szent István mellszobor, amelyet a korábbi 

polgármester, Kolenkó Gábor és családja ajánlott fel községünk javára. Ezúttal is köszönjük az értékes adományt. 

Az önkormányzat által készített talapzaton elhelyezett emléktáblán 1817-től kezdődően megörökítjük azon római 

katolikus plébánosok neveit is, akik az elmúlt 200 évben településünkön szolgáltak. 

Az iskola melletti parkban idén egy új, augusztus 20-ai oszlopot adunk át, a keresztény magyar állam 

megalapításának emlékére, fejet hajtva Szent István királyunk életműve előtt és az új kenyér ünnepe alkalmából. 

Ez az ünnepség 14.30 órakor veszi kezdetét. Program: Himnusz - Polgármesteri köszöntő - Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő beszéde  – Az új emlékoszlop felszentelése, megáldása az arnóti gyülekezetek lelkészei 

által - Szózat.  Az ünnepségekre tisztelettel hívjuk községünk lakosságát. 

 

Szeptemberben tájház létesül településünkön, várjuk a felajánlásokat 
Önkormányzatunk sikerrel vett részt a Magyar Falu Program vonatkozó, a helyi identitás erősítését szolgáló 

pályázatán. Így több borsodi községhez hasonlóan településünkön is létre tudjuk hozni a múlt értékeit bemutató 

tájházat. Ez a falu főutcáján, a Petőfi u. 60. szám alatt létesül, ezt az ingatlant egy másik megnyert, óvodai 

pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat már korábban megvásárolta.  

Az épület felújítása augusztus hónapban megkezdődik, szeptemberben már be szeretnénk rendezni a helyiségeket 

a régmúlt eszközeivel, az új tájház átadási ünnepségét legkésőbb október elejére tervezzük.  

Tisztelettel kérjük és várjuk lakosaink, az Önök felajánlásait, eszközeit is. Minden olyan tárgyat elfogadunk, ami 

falunk történelmét hordozza. Egyéni ingyenes felajánlás alapján leltárba vesszük ezeket, melyek lehetnek bútorok 

és lakásberendezési tárgyak /pl. lóca, asztal, szék, csizmahúzó, komód, láda, tükör, lámpa stb./, konyhai eszközök, 

tároló és egyéb edények /pl. fazekak, tálak, tányérok, tésztaszaggató, fém- fa evőeszközök, stb./, a gazdasági 

helyzetet, vagyont reprezentáló értékek /pl. szőnyegek, stafírungba illő textíliák, könyvek, stb./, lakás és ruházati 

textíliák /pl. ágytakarók, fali hímzések,szoknyák, blúzok, szűrök, lajbik, ágynemű, lábbelik, stb./, a hitélet tárgyai 

/pl. Biblia, olvasó, keresztek falra stb./, speciális – a gazdasági élet, mesterséget, foglalkozást jelképező /pl. 

kovácsmesterség, cipész, bognár, szűcs, varrónő, teknővájó, stb. mesterségek használati szerszámai/ – eszközök. 

A munka vezetését Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő asszony végzi, így a felajánlásokat megtehetik 

nála személyesen, vagy telefonon: Petőfi Sándor u 56/a és 06 20/944-8218. Természetesen a Polgármesteri 

Hivatal munkatársai is készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. Már eddig is több felajánlás 

érkezett, amelyeket ezúttal is köszönünk. Várjuk felajánlásaikat és elindítjuk a „házhoz megyek” akciót is.  

 

Vágjuk le a járdára és az úttestre benyúló faágakat, növényzetet! 
Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy a házuk előtti közterületen a járda, esetleg az 

úttest felé benyúló gallyakat, ágakat legyenek szívesek levágni, a gyalogos, illetve a járműközlekedés 

zavartalanságának biztosítása érdekében. Ezt a közúti jelzőtáblákra rányúló ágak esetében kifejezetten kérjük. Az 

nagy problémát okozna, ha bármilyen baleset emiatt következne be településünkön!  

 

Magántulajdonban lévő ingatlan előtti közterületek rendfenntartásáról 
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló  

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a kimondja: 

6. §  (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni   

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

Fentiekre tekintettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy az ingatlanuk előtti közterületek 

folyamatos tisztántartásáról, a fűnyírásról gondoskodni szíveskedjenek. Ellenkező esetben az Arnót Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

jogkövetkezményeiről szóló 12/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet előírásaira figyelemmel, jogsértés esetén, 

hatósági eljárás keretében pénzbírság kerülhet kiszabásra.  

Szarka Tamás jegyző 

 

 

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


